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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

____________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 8 czerwca 2011 r.

Druk nr 1239

____________________________________________________________________________________

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy

zmieniającej ustawę o organizacji rynku rybnego.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy
upoważniamy senatora Leona Kieresa.
W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.
(-) Łukasz Abgarowicz

(-) Zbigniew Meres

(-) Mieczysław Augustyn

(-) Ireneusz Niewiarowski

(-) Bogdan Borusewicz

(-) Michał Okła

(-) Barbara Borys-Damięcka

(-) Andrzej Owczarek

(-) Stanisław Gorczyca

(-) Marek Rocki

(-) Stanisław Jurcewicz

(-) Zbigniew Szaleniec

(-) Leon Kieres

(-) Mariusz Witczak

(-) Kazimierz Kleina

(-) Jan Wyrowiński

projekt

USTAWA
z dnia
zmieniająca ustawę o organizacji rynku rybnego

Art. 1.
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34,
poz.168) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:
"b) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego
wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej
polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE)
nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE)
nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE)
nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia
(EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dziennik Urz. UE
L 343 z 22.12.2009, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1224/2009",
c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie
elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie
środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (Dz. Urz. UE
L 295 z 04.11.2008, str. 3, z późn. zm.);";
2) w art. 13 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) informację o przekroczeniu w danym roku kalendarzowym rocznego obrotu
finansowego, o którym mowa w art. 63 ust. 1 lub art. 66 ust. 1 rozporządzenia
nr 1224/2009;";
3) w art. 14 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2. Wniosek o wpis do rejestru skupujących zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;
2) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej wraz z oznaczeniem
symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

-23) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Do wniosku o wpis do rejestru skupujących dołącza się oryginał albo kopię ostatecznej
decyzji powiatowego lekarza weterynarii o stwierdzeniu spełnienia wymagań
weterynaryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez przedsiębiorcę";
4) w art. 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) przekroczenie rocznego obrotu finansowego, o którym mowa w art. 63 ust. 1 lub
art. 66 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009;";
5) w art. 16 w pkt 2 lit a i b otrzymują brzmienie:
"a) nie wystawia:
- dokumentu sprzedaży, o którym mowa w art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009,
zwanego dalej "dokumentem sprzedaży" lub
- deklaracji przejęcia, o której mowa w art. 66 ust. 1 rozporządzenia 1224/2009,
zwanej dalej "deklaracją przejęcia",
b) wystawia z naruszeniem:
- art. 62 ust. 1 oraz art. 64 ust. 2 rozporządzenia nr 1224/2009 dokument sprzedaży,
- art. 66 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1224/2009 deklarację przejęcia,";
6) w art. 18 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) kopię – okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu
na miejsce wyładunku produktów rybołówstwa, w terminie i na zasadach określonych
w art. 62 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009.";
7) art. 22 otrzymuje brzmienie:
"Art. 22. Przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących, który przekroczył roczny obrót
finansowy, o którym mowa w art. 63 ust. 1 lub art. 66 ust. 1 rozporządzenia nr
1224/2009, przesyła w formie elektronicznej, do Centrum Monitorowania
Rybołówstwa, informacje zawarte w dokumencie sprzedaży lub deklaracji
przejęcia w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 1077/2008.";
8) w art. 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub
wzmożonego nadzoru, pierwsza sprzedaż odbywa się wyłącznie w centrum
pierwszej sprzedaży.",
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

-3"2) czas wyładunku ryb, o których mowa w pkt 1";
9) w art. 26:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;",
b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;
10) w art. 36:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,",
b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;
11) w art. 39:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,",
b) w ust. 2 uchyla się pkt 1;
12) użyte w art. 16 w pkt 2 w lit. c, w art. 18 ust. 1 - 3, w art. 19 ust. 1, 3 i 4, w art. 20,
w art. 21, w art. 63 ust. 1 pkt 5 i 6, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy "karta sprzedaży"
zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "dokument
sprzedaży".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz.
U. z 2011 r. Nr 34, poz.168), spowodowana jest zmianami w przepisach Wspólnoty
Europejskiej dotyczących systemu kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów w
zakresie rybołówstwa oraz w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o
ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców .
Obowiązująca ustawa o organizacji rynku rybnego odsyła w zakresie organizacji
rynku rybnego do przepisów rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993
r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa
(Dz. Urz. UE L 261 z 20.10.1993). Rozporządzenie to zostało uchylone rozporządzeniem
Rady (WE) Nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa,
zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE)
nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007,
(WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i
uchylającym rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006.
Dodatkowo zauważyć należy, iż rozporządzenie Komisji (WE) 1077/2008 z dnia 3
listopada 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1966/2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej
oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 zostało
zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 599/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniającym
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania
działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1566/2007.
W związku z powyższym należało zmienić przepisy obowiązującej ustawy o
organizacji rynku rybnego, tak by uwzględnić nowe regulacje unijne w zakresie organizacji
rynku rybnego.

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009 wprowadziło zmianę nazwy dokumentu, który
przedsiębiorca prowadzący skup i wprowadzający do obrotu produkty rybołówstwa
pochodzące z połowów w wodach morskich jest zobowiązany wystawić z „karty sprzedaży”
na „dokument sprzedaży”. Powyższa zmiana nazwy dokumentu spowodowała konieczność

-2wprowadzenia zmian w art. 16 w pkt 2, art. 18 ust. 1-3,19 ust. 1,3 i 4, w art. 20, w art. 21 oraz
w art. 63 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o organizacji rynku rybnego. Ponadto rozporządzenie to
wprowadziło zmianę warunków dla zarejestrowanych przedsiębiorców skupujących produkty
rybne, po spełnieniu których są oni zobowiązani do przekazywania, w ciągu 24 godzin drogą
elektroniczną, informacji zawartych w dokumentach pierwszej sprzedaży lub deklaracji
przejęcia. Wymienione rozporządzenie nr 1224/2009 nałożyło ten obowiązek na
przedsiębiorców, którzy osiągnęli roczny obrót w kwocie 200 000 EUR.
W ustawie o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
zawarte zostały regulacje, na mocy których obowiązek dołączania do wniosków dokumentów
potwierdzających wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności
gospodarczej zastąpiony został obowiązkiem podawania numeru wpisu do KRS lub
Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, natomiast obowiązek
polegający na dołączaniu do wniosków oryginału aktu założycielskiego zastąpiony został
obowiązkiem dołączenia kopii tego dokumentu. Z tego powodu uzasadnione jest
wprowadzenie stosownych przepisów w tej sprawie w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o
organizacji rynku rybnego.
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